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A Kormány 443/2022. (XI. 7.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről 
szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló  
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] a  következő 2/A. alcímmel 
egészül ki:
„2/A. Közös szabályok
10/A.  § (1) Ha az  egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra nem 
jogosult, az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltató és a  felhasználó közötti jogviszony fennállása alatt 
jogosulatlanul vételezett
a) villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci áron,
b) földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos CEEGEX másnapi súlyozott átlagáron
számolja el a felhasználóval.
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(2) A  felhasználó és az  egyetemes szolgáltató között fennálló hatályos szerződés – a  felek elszámolási
kötelezettségének fennmaradása mellett – a  jogosultság hiánya miatt azon a  napon szűnik meg, amikor
a  jogosultság hiányát az egyetemes szolgáltató megállapítja. Az egyetemes szolgáltató a  felhasználót a szerződés
megszűnésének tényéről a megszűnést követő 15 napon belül tájékoztatja.
(3) Az  egyetemes szolgáltató az  egyetemes szolgáltatásra való jogosultság hiányának megállapítását megelőzően
a  felhasználót legalább 8 napos határidő biztosításával nyilatkozattételre hívja fel a  jogosultság fennállására
vonatkozóan. Az egyetemes szolgáltató nyilatkozattételi felhívásra bármikor jogosult.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozat az  egyetemes szolgáltató által e  célra biztosított elektronikus felületen
keresztül, a felhasználó e-mail-címének megjelölésével tehető meg, a más módon megtett nyilatkozat érvénytelen.
(5) Ha a  felhasználó a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozatot határidőben nem teljesíti, a  felhasználó egyetemes
szolgáltatásra való jogosultsága 2022. augusztus 1. napjával, a  felhasználó egyetemes szolgáltatóval fennálló
szerződése – a  felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – pedig a  (3) bekezdés szerinti határidő
lejártát követő napon megszűnik, és az  egyetemes szolgáltató az  (1)  bekezdés szerinti jogkövetkezményt
alkalmazza.
(6) Az  egyetemes szolgáltató a  (3)  bekezdésben meghatározottakon túl az  egyetemes szolgáltatásra való
jogosultság fennállását alátámasztó iratot legalább 15 napos határidő biztosításával bármikor bekérheti és
ellenőrizheti.
(7) Ha az  egyetemes szolgáltató a  (6)  bekezdés alapján benyújtott irat alapján azt állapítja meg, hogy
a  nyilatkozatban foglaltaktól eltérően a  felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, akkor
az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogviszony fennállása alatt jogosulatlanul felhasznált
a) villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár,
b) földgázt az adott hónapra vonatkozó átlagos CEEGEX másnapi súlyozott átlagár
120%-án számolja el a felhasználóval.
(8) Ha a  felhasználó a  (6)  bekezdés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a  felhasználó egyetemes
szolgáltatásra való jogosultsága 2022. augusztus 1. napjával, a  felhasználó egyetemes szolgáltatóval fennálló
szerződése pedig – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – a határidő lejártát követő napon
megszűnik, és az  egyetemes szolgáltató a  (7)  bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza. Ha a  (6)  bekezdés
szerinti irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni,
mintha azt a felhasználó határidőben rendelkezésre bocsátotta volna.
(9) Az  egyetemes szolgáltató a  felhasználó egyetemes szolgáltatásra való jogosultság feltételei fennállásának
bizonyításáig a szerződéskötést megtagadja.
(10) Az  (1) és (7)  bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása során a Vet. 43.  § (4)–(13)  bekezdésében, illetve
a Get. 100. § (1b), (1c) és (1e)–(1k) bekezdésében foglalt rendelkezések nem alkalmazandók.
(11) Az  (1) és (7)  bekezdés esetén az  euróban megadott árak forintra történő átszámításakor az  MNB által
megállapított, tárgyhónap utolsó munkanapján érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.”

2. §  A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a következő 16. és 17. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 
szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 
281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 443/2022. (XI. 7.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: 
Mód. rendelet) megállapított 10/A. §-át a 2022. augusztus 1. napján és azt követően az egyetemes szolgáltató által 
értékesített, jogosulatlanul felhasznált villamos energia, illetve földgáz elszámolása tekintetében kell alkalmazni.
17.  § (1) E  rendeletnek a  Mód. rendelettel megállapított 10/A.  § (3)  bekezdése szerinti nyilatkozattételi felhívást
az egyetemes szolgáltató első alkalommal a Mód. rendelet hatálybalépését követő 5. napig, 2022. november 15-ei
határidővel teszi meg. A nyilatkozat az e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól tehető meg.
(2) Az  egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó 2022. november 30. napjáig az  egyetemes szolgáltató
által e  célra biztosított elektronikus felületen keresztül, e-mail-címének megjelölésével tájékoztatja az  őt ellátó
egyetemes szolgáltatót arról, ha 2022. december 31. napját követően ellátását más villamosenergia-kereskedővel,
illetve földgázkereskedővel kívánja biztosítani, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A tájékoztatásra nyitva
álló határidő jogvesztő. A nyilatkozat a Mód. rendelet hatálybalépését követő 5. munkanaptól tehető meg.
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(3) A  2022. november 30. napjáig egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként beazonosított felhasználó
tekintetében
a) a 10/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a jogosulatlanul felhasznált villamos energiát a 2. § (1) bekezdése
szerinti, 2022. október 1. napján alkalmazott versenypiaci árral, a  jogosulatlanul felhasznált földgázt pedig a  7.  §
(1) bekezdése szerinti, 2022. október 1. napján alkalmazott versenypiaci árral azonos áron kell elszámolni,
b) az egyetemes szolgáltató a  felhasználó ellátását 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra való
jogosultság hiányában is biztosítja,
c) a (2) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás hiányában a felhasználó ellátását 2023. január 1. napjától a Ptk.
6:2. § (3) bekezdésének megfelelően létrejött szolgáltatási jogviszony keretében
ca) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint az a villamosenergia-kereskedő biztosítja, amely a 3. §
alapján végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátást, illetve
cb) a 9. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint az a földgázkereskedő biztosítja, amely a 8. § alapján
végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátást.
(4) A  (3)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja szerinti ellátás biztosítása érdekében az  egyetemes szolgáltató és
a villamosenergia-kereskedő a Vet. 47/B. § (9) bekezdésétől eltérően a kereskedőváltást 2022. december 20. napjáig
jelentheti be a hálózati engedélyes részére. A kereskedőváltás során a Vet. 99/D. § (3), (4) és (6)–(10) bekezdését kell
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a) az átadó, illetve az átadó egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltató,
b) az átvevő a villamosenergia-kereskedő,
c) az átvétel időpontja 2023. január 1. napja 0 óra 0 perc,
d) a kijelölő határozat a (3) bekezdés c) pont ca) alpontjának rendelkezése,
e) a Vet. 99/D. § (6) bekezdésében megjelölt határnap 2022. december 20. napja.
(5) A  (3)  bekezdés c)  pont cb)  alpontja szerinti ellátás biztosítása érdekében az  egyetemes szolgáltató és
a  földgázkereskedő a  Get. 31/B.  § (4)  bekezdésétől eltérően a  kereskedőváltást 2022. december 25. napjáig
jelentheti be az  érintett rendszerüzemeltetőnél. A  rendszerüzemeltető a  kereskedőváltással kapcsolatos
kötelezettségeit 2022. december 31. napjáig teljesíti. A  kereskedőváltás során a  Get. 115/C.  § (3) és 
(3c)–(7) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
a) az átadó, illetve az átadó egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltató,
b) az átvevő, illetve az átvevő egyetemes szolgáltató a földgázkereskedő,
c) az átvétel időpontja a 2023. január 1-jei gáznap kezdete,
d) a kijelölő határozat a (3) bekezdés c) pont cb) alpontjának rendelkezése,
e) a Get. 115/C. § (4) bekezdésében megjelölt határnap 2022. december 25. napja.
(6) Ha a (3) bekezdés szerinti felhasználó
a) hálózathasználati szerződését 2022. december 31. napján a  Vet. 63.  § (1)  bekezdése alapján az  egyetemes
szolgáltató kezelte, 2023. január 1. napjával a  felhasználó hálózathasználati szerződésében a  (3)  bekezdés c)  pont
ca) alpontja szerinti villamosenergia-kereskedő válik a rendszerhasználati díjak fizetőjévé,
b) elosztóhálózat-használati szerződését a 2022. december 31-i gáznapon a  Get. 28/A.  § (4)  bekezdése alapján
az  egyetemes szolgáltató kezelte, a 2023. január 1-jei gáznap kezdetével a  felhasználó elosztóhálózat-használati
szerződését a (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti földgázkereskedő kezeli.
(7) A  (6)  bekezdés b)  pontjában foglaltak végrehajtása érdekében az  egyetemes szolgáltató a  kezelésében lévő
elosztóhálózat-használati szerződéseket a földgázkereskedő részére átadja.”

3. §  A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegrész helyébe a „Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet
a) 2. § (5) bekezdése,
b) 2. § (6) bekezdése,
c) 7. § (4) bekezdése,
d) 7. § (7) bekezdése.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 181. szám 7487

5. §  Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 
217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a) 3. §-a,
b) 4. §-a,
c) 5. §-a,
d) 6.  § (1)  bekezdésében a „4.  §, az  ESZ-rendelet 2.  § (5)  bekezdése vagy az  ESZ-rendelet 7.  § (4)  bekezdése

alapján a” szövegrész.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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